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؟  یہ فارم کس لی  ہے

ر اس شخص  و درج کرنا  یہ فارم ہم میر ےس ہ لیر ہے جو ہماری مستقبل یک نگہداشت یک خواہشات ک ےک 

ی ہے جو ہم میر   ۔ یہ وہ واحد چیر
ی

ویک چاہتا ہو۔ ہر شخص کو موت ےک بارے میر سوچنا اور بات کربی ہ

۔   ےس ہر شخص کو پیش آبی ہے

 
ت ےک اظہار میر مدد ملئی ہے کہ آپ کون ہیر ا و درج کرنی ےس آپ کو اس با ت ک لیر  اپئی خواہشا ور آپ ےک 

پ خود ےس اپنی مستقبل ےک فیصےل نہ    کہ جب آ
ی

۔ اس ےس یہ بات یقیئی بنانی میر مدد مےل یک کیا اہم ہے

۔ دنظر رکھا جانی و م پ یک خواہشات ک  کرسکیر تو یہ فیصےل کرنی ہونی آ

 
۔ اس ےس انہ رنا معاون ہوسکتا ہے وں کو شامل ک ر فیصلہ لینی ہونی فیمیل یا دوست ت پ پ یک  اپئی ترجیحا یر آ

و۔  پ نہیر کرسےک ت رسکیر اگر آ گاہ ک وں کو آ  جس ےس وہ لوگ
ی

و سمجھنی میر مدد مےل یک  خواہشات ک

لیر   و پورا کرنی ےک  پ یک خواہشات ک و یہ اطمینان مےل گا کہ انہوں نی آ پ یک فیمیل اور دوستوں ک اس ےس آ

۔   اپنا تن من دھن لگا دیا ہے

 
پ   ؛ یہ آ و دکھا یہ دستاویز آپ ےس تعلق رکھتا ہے پ اےس ہر اس شخص ک ۔ آ پ ےک بارے میر ہے لیر اور آ ےک 

۔ یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ جتئی مرتبہ چاہیر  سکیی ہیر جو آپ یک نگہداشت ےک عمل میر لگا رہتا ہے

۔  رسکیی ہیر  اس کتابچے میر اضافہ کرسکیی ہیر اور کیس بیھ وقت اپنی فیصلوں میر تبدییل ک

 
ےس  لکھنی  میر  قانوبی  اس کتابچے  یہ  ۔  ہیر ہوجانی  قابل  ےک  گاہ کرنی  آ دوشوں کو  ےس  ت  خواہشا اپئی  آپ   

۔   پابندی کا حامل دستاویز نہیر ہے

ی یک اہمیت ہے   یک سوچنی کا عمل  -کس چیر
ے

 آگ
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  مکمل نام: 

 :   لوگ مجھے کس نام ےس پکارتے ہی 

  پتہ: 

  پوسٹ کوڈ:  

  موبائل:   ٹیلیفون: 

 

؟آپ اپنا   قریب ترین ِرشتہ دار کےس سمجھتے ہی 

۔  کا فیصلہ کرسکیی ہیر
ی

پ کا قریب ترین ِرشتہ دار فرد )افراد( وہ ہونی ہیر  آپ اپنی قریب ترین ِرشتہ دار یک نامزدیک آ

 جنہیر آپ ےک عالج ےک حواےل ےس مطلع رکھا جانی گا۔ 

  تعلق   نام:  .1

  پتہ: 

  پوسٹ کوڈ:  

  موبائل:   ٹیلیفون: 

 

  تعلق   نام:  .2

  پتہ: 

  پوسٹ کوڈ:  

  موبائل:   ٹیلیفون: 

 

 ( GPآپ کا عمویم ُمعاِلج ) 

  نام: 

  پتہ: 

  پوسٹ کوڈ:  

ی اوقات ےک بعد:   ٹیلیفون:    دفیے

 

ز   کارآمد نمیر

  نام: 

  

  

  

 آپ یک تفصیالت 



page 3 of 11 

 
 

 

 آپ یک ذاتے ترجیحات اور خواہشات
و   ؟ ہر اس شخص ک لیر اہم ہیر پ ےک  و خوش کربی ہیر اور آ رفت ہے جو آپ ک اس سیکشن کا مقصد ان باتوں یک گ

د/اس دستاویز یک تکمیل میر مدد دے سکتا ہو۔  پ ےک خیال میر اس گفت و شنی  شامل کرنی پر غور کریں جو آ

؟وہ شخص جو آپ کو سب ےس اچیھ   طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آپ ےک لی  کیا اہم ہے

  نام: 

  آپ ےس رشتہ: 

  پتہ: 

  پوسٹ کوڈ:  

  موبائل:   ٹیلیفون: 

 

 مشاغل یا رسگرمیاں ہی  جو آپ لطف اندوزی ےک لی  جاری رکھنا چاہتے ہوں؟ .1
ی
 کیا ایےس کوت

؟کیس بیھ ماتحت )بشمول پالتو جانوروں( کا خیال  .2  رکھتز ےک لی  کون راضز ہوا ہے

؟ .3 ز آپ کو پرسکون کرتے ہے  جب آپ پریشان یا مضطرب ہوں تو کونیس چی 

وریات ےک بارے می    .4 کیا کوتی ایےس عقائد یا اعتقادی نظریات ہی  جو آپ ےک مستقبل یک نگہداشتے ضز
 سوچتے ہوتی آپ ےک لی  اہم ہوں؟

لیر کیا اہم 1سیکشن  ؟ : آپ ےک   ہے
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 جاری ہے  1سیکشن 

: غسل،   .5
ً
یں کرنا پسند کرتے ہوں؟ مثال ز  مخصوص طریقے یا دن ےک اوقات ہی  جب آپ کچھ چی 

ی
کیا کوت

 لباس، بال، کھانا؟

اگر آپ اپتز موجودہ قیام گاہ می  مزید قیام ےک اہل نہ رہی  تو آپ کہاں اپتز نگہداشت کی  جانز پر   .6
؟
ے
ز ہوں ےک  مطمیی

؟ .7
ے
ز ہوں ےک ِ مرگ پر ہوں تو آپ کس جگہ اپتز نگہداشت پر مطمیی

 جب آپ بسیے

 
 پہال انتخاب: 

 دورسا انتخاب: 

ز ہے جس ےک بارے می  آپ   .8  کہ ایسا نہ ہو؟ کیا کوتی اییس چی 
ے
ز ےک بارے می  آپ چاہی  ےک کس چی 

 فکرمند ہوں یا جس ےک ہوتز ےس خوفزدہ ہوں؟
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 جاری ہے  1سیکشن 

؟ .9
ے
 نہیر  ہاں کیا آپ نز اس بارے می  سوچا ہے کہ آپ اپتز جنازے ےک لی  کیا پسند کریں ےک

ر رکھے ہیر )اور کس ےک ساتھ؟( ہاںاگر    ، تو کیا آپ نی کوبی انتظامات ک

؟ 
ے
  جالیا جانا  کیا جانادفن   آپ اپنا جسم دفن کیا جانا یا پھر جالیا جانا پسند کریں ےک

 اپتز خواہشات کو رجسیر کرنا ہوگا بذریعہ:  .10
ً
 اگر آپ اپتز اعضاء عطیہ نہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو الزما

 bit.ly/36YP3Fq 

 قانوبی ملحوظات 

؟ .11  نہیر   ہاں           کیا آپ نز کوتی وصیت کر رکیھ ہے

؟ہاںاگر    ، تو وہ کہاں رکیھ ہے

  
 

 
 https://www.gov.uk/make-will مزید معلومات ےک لی  

12( (a یا مستقل مختار ناےم* کا )؟کیا کوتی فرد آپ ےک لی  دیرپا مختار ناےم )امالک اور مالیاتے معامالت حامل ہے

 نہیر       ہاں        

 
ت درج کریں: ہاںاگر  راِہ کرم ان یک مکمل رابےط یک معلوما  ، تو ب

 
 
 
 
 
 
 

ےس پہےل مستقل مختار ناےم یک درست تکمیل یک ہو، تو یہ ابیھ بیھ مستند ہوگا اور اےس دیرپا مختار ناےم  2007یکم اکتوبر * اگر آپ نی 

۔  ضف) ک اور مالیابی معامالت( یک جگہ استعمال کیا جاسکتا ہے  امال
 

http://bit.ly/36YP3Fq
https://www.gov.uk/make-will
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 قانوبی ملحوظات 

12 (b)    فرد آپ ےک لی 
ی
؟کیا کوت  دیرپا مختار ناےم )صحت و بہبود( کا حامل ہے

ر      نہیر             ہاں     رم ان ےس رابےط یک مکمل معلومات درج کریں: ہاں اگ و براِہ ک  ، ت

  
 
 
 
 
 

 bit.ly/375B8gW مختار ناےم یک معلومات ےک لی  مالحظہ کریں: 
 

   آپ کا دیرپا مختار نامہ )صحت اور بہبود( 
آپ کا دیرپا مختار نامہ )امالک اور مالیاتے

 معامالت( 

  نام:   نام: 

  پتہ:   پتہ: 

  پوسٹ کوڈ:   پوسٹ کوڈ: 

  ٹیلیفون:   ٹیلیفون: 

  موبائل:   موبائل: 

 جاری ہے  1سیکشن 

http://bit.ly/375B8gW


page 7 of 11 

 
 

 
 
 

 

 'کارڈیو پلمونری احیاء تنفس ) .1
ی
 الحال کوت

ز
( یک کوشش نہ کریں' CPRکیا آپ ےک پاس ف

؟  نہیر              ہاں                 کا تکمیل شدہ فارم ہے

؟ ہاںاگر   ، تو وہ کہاں رکھا ہے

 دستاویز ےس  .2
ے
 خون یک منتقیل یا  کیا آپ ےک پاس معالجات

ً
 ایڈوانس فیصلہ ہے )مثال

ز
انکار کا قانوت

(؟   نہیر           ہاں                                                رسجری ےس انکار ےک لی 

 :  bit.ly/2OuQDbx معلومات ےک لی 

نگہداشت کا منصوبہ یا تجویز کردہ ملخص منصوبہ براتی ہنگایم  کیا آپ ےک پاس ہنگایم   .3

؟ ReSPECTنگہداشت اور عالج ) اں              ( کا فارم ہے     نہیر              ہ

؟ ہاںاگر   ، تو وہ کہاں رکھا ہے

؟ .4 ز سب ےس زیادہ فکرمند کرتے ہے  آپ کو ابیھ اور مستقبل ےک لی  اپتز صحت ےک بارے می  کیا چی 

ز ہے جو آپ بتانا چاہتے ہوں؟ .5  چی 
 کیا اس ےک عالوہ بیھ کوتی

اگر آپ کو صحت ےک حواےل ےس ان ترجیحات ےک بارے می  مزید معلومات درکار ہوں، تو براِہ کرم اپتز معالج  

 اپتز 
ً
کٹ نرس ےس رابطہ کریں۔  GPمثال  یا ڈسیر

 : صحت یک نگہداشت یک ترجیحات2سیکشن 

http://bit.ly/2OuQDbx
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 اب اس دستاویز ےک ساتھ کیا کرنا ہے 
 

ویم ُمعاِلج ) .1  اپنی عم
ً

پ ےک سواالت ےک  GPیہ دستاویز اپنی معالج مثال ۔ وہ آ و دکھائیر کٹ نرس ک ( یا ڈسیر

پ ےس یہ بیھ پوچھ   ۔ وہ آ
ی

حت کرنی ےک اہل ہوں ےک وں یک وضا ی ردہ چیر پ ےک ساتھ درج ک جواب دینی اور آ

ر ظاہر  سکیی ہیر کہ آیا وہ بعض  ر افراد پ داشت ےک عمل میر شامل دیگ پ یک نگہ ت کو آ اییس معلوما

 کرسکیی ہیر جن کا بتانا ان ےک خیال میر فائدہ مند ہوگا۔

رنا مددگار ثابت   .2 و شامل ک وں ک ونی فیمیل یا دوست ، تو اپئی ترجیحات کا فیصلہ کرنی ہ اگر آپ چاہیر

و سمجھنی  ت ک پ یک خواہشا ، اس ےس انہیر آ ۔ ہوسکتا ہے
ی

 میر مدد مےل یک

ورت   .3 ۔ کیس کو بتا دیں کہ یہ آپ نی کہاں رکیھ ہے تاکہ وہ بوقِت ضی دستاویز کو کیس محفوظ مقام پر رکھیر

 وہاں ےس ےل ےل۔ 

پ یک ترجیحات تازہ ترین  .4 و کہ آ و معلوم ہ ۔ تاکہ لوگوں ک وقت ےک ساتھ ساتھ آپ یک ترجیحات بدل سکئی ہیر

، ہر  ونی ماہ میر اس  6ہیر پ حال یہ میر اسپتال میر داخل ہ د ہوگا۔ یا اگر آ ز پر نظِر ثابی کرنا سود من دستاوی

۔  رسکیی ہیر و، تو اس ےس بیھ کم وقت میر نظِر ثابی ک یہ ہ ڑ ر پ یک صحت بگ  ہوں، یا آ

 

 
 یہ دستاویز مکمل کرتز پر مبارکباد۔ 

 

 ما 
ے
۔ یہ کام اتنا سادہ اور آسان نہی  تھا، اب جائی  اور اپتز باف  مزے ےس جیئی 

ے
 ندہ زندیک

 ترجیحات: صحت یک نگہداشت یک 2سیکشن 
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 : ی یہ خواہشات ہی   ہوں کہ یہ می 
ے
 می  تصدیق کرتا/کرت

 
 . …………………………………………………………….  نام: 

 براِہ کرم پرنٹ کریں 

 
 ………………………...  تاری    خ:  ……………………………………………………….  دستخط: 

 
 

 

  دستاویز پر بات چیت کرتز یک تاری    خ: 

 ساتھ می  نز اس پر بات یک: وہ اہم افراد جن ےک 
 

 

 تبدیلیاں؟ تاریخوں کا جائزہ لی  

  

 

 

رم ای میل کریں:  وبی تاثرات ہوں، تو براِہ ک  اگر اس دستاویز ےک بارے میر آپ ےک ک

ENGLAND.YHSCN@nhs.net 

 نگہداشت کا  WYHعنوان میر 
ے

 لکھیر  منصوبہ پیشگ

mailto:ENGLAND.YHSCN@nhs.net


 نام: 

 پتہ: 

 
 
 

دن/ماہ/سال(:   یدائش )  تاری    ِخ پ

 آج یک تاری    خ: 

،  عزیز ڈاکیر

 نگہداشت ےک منصوبہ ےک بارے می  معلومات
ے

ے پیشگ  می 

اور ان کا پیشہ یا آپ میر نی حال یہ میر اپنی مستقبل یک خواہشات اور ترجیحات پر ان  ان کا نام  ےک ساتھ گفتگو یک ہے )براِہ کرم 

 ےس رشتہ درج کریں(: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ے طئی ریکارڈز میر شامل کیا جانی تاکہ مستقبل م معلومات کو میر ذیل اہ ان گفت و شنید ےس درج    میر یہ یقیئی بنانا چاہوں گا کہ 

یا جاسےک۔  ورت ان کا تجزیہ ک  میر بوقِت ضی

 ) ذیل سبیھ موزوں نکات پر نشان لگائیر  )درج 

ییع ملخص نگہداشئی ریکارڈ ) ینس   SCRمیر توس بول ایم ز،   آف ڈیوبر ڈاکیر
ً

ثال ی )م ےع دیگر معالجیر مع اضافی معلومات( ےک ذری

 موجودہ بیماری، نگہداشت پر م
ً

تعلقہ معلومات )مثال ( ےک ساتھ م نگایم نگہداشت ےک منصونی اور  شوشی افراد، ہ امور 

تفق ہوں۔  اک پر م اشیی ے مستقبل یک نگہداشت یک ترجیحات( ےک خالےص ےک   میر

 
وط نظام ) ا دیگر ایڈوانس نگہداشئی منصونی ےک برفی نمونی ےک  EPaCCSمیر برفی مسکن ادویابی نگہداشت ےک مرب ( ی

اک پر متفق ہوں۔  ذیل معلومات ےک اشیی درج   ذریےع 

 

 : ی طرف ےس اپنا قریب ترین ِرشتہ دار سمجھا جانز واال فرد یہ ہے  می 

 ) تہ، فون نمیی  )نام، پ

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 : ے لی  کیا اہم ہے  فرد)افراد( جو مجھے سب ےس اچیھ طرح جانیے ہی  اور سمجھتے ہی  کہ می 

م نہ یک گئی ہوں(:  تہ اور رابےط یک معلومات اگر اوپر فراہ  )نام، رش

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

دیگر دستاویز ہے جہاں میر نی اپئی خ ے پاس ایڈوانس نگہداشت کا منصوبہ یا  واہشات اور مستقبل یک ترجیحات ےک  میر

۔  یھ ہیر  بارے میر مزید تفصیالت لکھ رک

تاویز یہاں رکھا ہے )مقام(   یہ دس

 .……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 .……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 جاری ہے 
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 کو معلوماتے مراسلہ دکھانا   GPاپتز 

ذیل مراسلہ آپ کو مکمل کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنی  اپئی   GPدرج  کو 

اس ےس آپ ےک مریض ےک ریکارڈ یک   ۔  گاہ کرسکیر خواہشات ےس آ

۔
ی

 تجدید ہوجانی یک



اہم ہے )براِہ کرم تفصیالت مہیا کریں(:  لیر  ے  تقادی نظریہ ہے جو میر ا یہ عقیدہ یا اع  میر

 ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ڈ ہے  ے پاس دیرپا مختارنامہ )صحت اور بہبود( ہے جو محکمہ برانی عوایم شپرست ےس رجسیر  میر

و  یئی یک ص دیں: نام اور رابطہ یا نی یق  رت میر براِہ کرم قانوبی مشیر یک تفصیالت 

 ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 : ی پسند یک نگہداشت یک جگہ یہ ہے وفات ےک وقت میر ی   میر اپئی وفات ےک ترجییح مقام پر غور کرچکا ہوں۔ میر

ی معمول یک جانی رہائش   دیگر  ہوسپس  اسپتال  میر

 

 …………………………………………………………………………………………………..  اگر دیگر ہو، تو براِہ کرم تفصیالت دیں: 

 
یصلہ ) ۔ ADRTمیر نی عالج ےس انکار کا ایڈوانس ف ہے یا   ( تحریر کرل

ایک نقل فراہم کردی ہے   میر نی اس مراسےل ےک ساتھ 

احیاء تنفس ) ونری  ندش یک صورت میر کارڈیپلوم اور سانس یک ب   نہی  ( یک کوشش یک خواہش CPRمیر دھڑکن 

۔  تا/رکھئی  رکھ

وشش نہ کریں ) ے پاس احیاء تنفس یک ک ہے جو ایک معالج یک جانب ےس  DNACPRمیر دستخط شدہ  ( کا فارم 

  : ہے اور )یہاں( رکھا ہے

  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………

گاہ ہوں:  یصےل ےس آ یمیل یا دوستوں ےک نام جو اس ف افراد، ف  نگہداشت پر مامور 

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… ..…… 

 
نگایم نگہداشت اور عالج ) نصوبہ برانی ہ ے پاس تجویز کردہ ملخص م نگایم نگہداشت کا  ReSPECTمیر ( کا فارم یا دیگر ہ

  : اور )یہاں( رکھا ہے تخط شدہ ہے  منصوبہ ہے جو معالج یک جانب ےس دس

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………  …………………………………………………………

 : گاہ ہیر یصےل ےس آ یمیل یا دوستوں ےک نام جو اس ف افراد، ف ان   نگہداشت پر مامور 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………….. دیگر متعلقہ معلومات: ………………………………………………………………

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 آپ یک مخلص

 
 page 11 of 11 )دستخط(


